नेपाल सरकार

संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालय

िज ला िवकास सिमितको कायालय
चौतारा, िस धुपा चोक

िटनको बाकस ख रद गन स ब धी दरभाउप आ हानको सूचनाना
( थम पटक कािशत िमित २०७३।०२।०९, लोकि य समाचार)

आ.व. ०७२।७३ मा यस कायालयलाई आव यक पन िटनको बाकस िसलव दी दरभाउप ारा ख रद गनु पन भएको हँदा सूचनामा उ लेिखत शतह को अिधनमा रिह ईजाजत ा
ई छु क फम तथा क पनीह बाट रतपूवक िसलव दी दरभाउप आ हान ग रएको छ ।
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१.

यो सूचना कािशत भएको िमितले १५ (प ) िदनिभ िसलव दी दरभाउप स व धी कागजातको लािग ३००।–(अ रे पी . तीन सय, िफता नहने गरी) का
दरले यस कायालयको िज सी शाखाबाट नगदै बुझाई ख रद गन सिकनेछ ।
२. आपूत कताले यस कायालयले मािणत गरी तयार गरे को दरभाउप मा ख रद गरी दता गनु पनछ । साथै आपुत कताले आफ् नो दरभाउप िशलब दी गरी
रतपूवक सिहछाप गरी िज ला िवकास सिमितको कायालयको ठे गानामा आपूत कताको नाम, ठे गाना तथा कु न काम÷ याके जको लािग दरभाउप पेश गन हो
सो कु रा प पमा उ लेख गरी दता गनुपनछ । मािथ उ लेिखत अि तम िमित र समय िभ दता हन आएका िसलव दी दरभाउप ह िसलव दी दरभाउप दाता
वा िनजको ितिनधीको रोहवरमा मािथ उ लेिखत िमित र समयमा (िदनको १.०० वजे) यस कायालयमा खोिलने छ । सावजिनक िवदा परे मा सो को भोिलप ट
वा कायालय खुलक
े ो पिहलो िदन सोही समय र थानमा िसलव दी दरभाउप खोिलने छ । दरभाउप ख रद गन अि तम िदन सावजिनक िवदा पन गएमा सो को
भोिलप ट ख रद गरी सो को भोिलप ट दता गरी उ लेिखत समयमा खोिलनेछ । िढलो गरी ा भएको वा याद नािघ आएका तथा रत नपुगक
े ा वा कु नै शत
उ लेख भई आएका िसलव दी दरभाउप ि वकार ग रने छै न । साथै ितिनिधह उपि थत नभएमा पिन दरभाउप खो ने कायमा वाधा पन छै न ।
३. िसलव दी दरभाउप फाराम साथ ख रद गन फम, क पनी वा सं थाले आ.व. ०७१।०७२ को कर चु ा माणप पेश गनुपनछ ।
४. िसलव दी दरभाउप ख रदकताले सावजिनक ख रद कायमा भाग िलन अयो य नभएको, तािवत ख रद कारवाहीमा आ नो वाथ नवािझएको, स वि धत
पेशा वा यवसायमा कु नै सजाय नपाएको साथै सावजिनक ख रद अनुगमन कायालयको कालो सुचीमा नपरेको भनी िलिखत कवोल गरे को व–घोषणाप
अिनवाय पमा िसलव दी दरभाउप साथ पेश गनु पनछ ।
५. िसलव दी दरभाउप पेश गदा िसलव दी दरभाउप को जमानत फाराम नमूना यस कायालयले संल न गरेको िववरणमा उ लेिखत नमूना वमोिजम हनुपनछ
अ यथा मा यता िदन निम ने यहोरा जानकारी गराइ छ । साथै मािथ उ लेिखत जमानत वरावरको रकम क वगको इजाजत ा वािण य वकबाट जारी ग रएको
हनुपनछ । दरभाउप जमानतको हकमा ७५ िदनको मा य अविध रहने गरी जारी भएको जमानत पेश गनुपनछ । दरभाउप जमानत वापत बैक माफत नगदै ज मा
गन चाहने दरभाउप दाताले दरभाउप जमानत वापतको रकम यस कायालयको नेपाल बक िलिमटेड, चौतारा शाखामा रहेको ग–३–१ धरौटी खातामा ज मा
ग र सो को स कलै भौचरको ित दरभाउप साथ पेश गनुपन छ ।
६. िसलब दी दािखला गनु अिघ सोमा उि लिखत शतह , प रमाण र अ य कु राह रा री अ ययन, अवलोकन गरी दरभाउप भन र पेश गन अनुरोध ग र छ ।
दरभाउप मा उि लिखत कु नै कु रा प नभएमा यस कायालयमा कायालय समयिभ स पक रा न सिकनेछ ।
७. दरभाउप दाताले कबुल गरे को दर प रवतन गन स ब धमा कु नै शत रा न पाइने छै न ।
८. दरभाउप दाताले संल न प रमाण मू य प (Bill of Quantity) मा उि लिखत येक महलमा भनुपन थानमा प पमा भनुपनछ ।
९. दरभाउप वीकृ त गन वा नगन स पूण अिधकार यस कायालयमा सुरि त रहनेछ ।
१०. यो सूचनामा उ लेख हन छु ट भएका कु राह सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ र सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ तथा अ य चिलत कानून अनुसार हनेछ ।
११. यो सूचना यस कायालयको सूचना पाटी तथा वेभसाईट www.ddcsindhupalchowk.gov.np मा समेत हेन सिकनेछ ।
िज ला िवकास सिमितको कायालय, चौतारा

